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Ο Στέλιος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Αποφοίτησε με άριστα από την 
Προπαρασκευαστική Επαγγελματική Σχολή Καλών Τεχνών Τήνου όπου, κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, του κέρδισε δύο βραβεία στη μαρμαρογλυπτική. Εισήχθη με υποτροφία στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών από όπου αποφοίτησε με άριστα έχοντας δάσκαλό το 
Γ. Χουλιαρά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του κέρδισε δύο επαίνους παραγωγικότητας 
γλυπτικής. Έργα  του διακρίθηκαν στην Ιταλία με τα βραβεία:  Michelangelo award 2015 
Vatican, Rome και  Dante Alighieri 2017, Gartda, Italy. Έχει παρουσιάσει τις ατομικές 
εκθέσεις: «Γίγνεσθαι» το 2010 στην Gallery Kaplanon 5, «Το πλοίο Νεράιδα» το 2014  στο 
Εργοστάσιο Τεχνών Σαντορίνης, και το 2016 στο Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Το 2016 
εξέθεσε στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα  επτά (7) έργα από την ίδια σειρά. Έχει συμμετάσχει σε 
πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα όπου διατηρεί εργαστήριο γλυπτικής. Είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του εικαστικού επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Stelios Panagiotopoulos was born in Athens in 1977. He graduated with honours from the 
Preparatory and Vocational School of Fine Arts of Tinos where, during his studies, he won two 
awards in marble sculpture. He was introduced to the Athens School of Fine Arts on a 
scholarship where he graduated with honours having as a teacher G. Houliaras. During his 
studies he won two praises for his productivity in sculpture. Some of his works of art were 
distinguished in Italy with the awards: “Michelangelo Award 2015” Vatican, Rome and “Dante 
Alighieri 2017” Garda, Italy. He has presented the solo exhibitions “Becoming” at the Gallery 
Kaplanon 5 in 2010, “The Vessel Neraida” at Santorini Arts Factory in 2014 and in 2016 at the 
Old Town Hall of Glyfada. In 2016 he exhibited seven (7) artworks of the same series at the 
Neraida Floating Museum. He has taken part in many group exhibitions. His works of art are 
held in private collections in Greece and abroad. He lives and works in Athens where he owns 
a sculpture workshop. He is a member of the Board of Directors of the Chamber of Fine Arts 
of Greece. 

https://steliospanagiotopo.wixsite.com/ 
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